
Kedy ste sa rozhodli, že pôjdete študovať 
medicínu?

Už si ani nepamätám, kedy padlo to 
rozhodnutie. Definitívne som sa však 
rozhodol až tesne pred podaním prihlá-
šok na vysokú školu. Písal sa začiatok ro-
ku 1990, bolo tesne po nežnej revolúcii 
a otváralo sa aj množstvo iných možnos-
tí, ako napríklad štúdium v zahraničí.

Prečo práve zameranie rádiológia?
Skončil som všeobecné lekárstvo 

na UK v Bratislave v roku 1996, začal 
som pracovať v úKVCH v Bratislave na 
Partizánskej a chcel som sa stať kardio-
lógom. Všetko sa zmenilo, keď som prvý-
krát navštívil európsky rádiologický kon-
gres, ktorý je najväčším medicínskym 
kongresom v európe. Bolo to vo Viedni, 

desiatky tisíc účastníkov, najnovšia me-
dicínska technika založená na počíta-
čoch, doslova explózia nových miniin-
vazívnych liečebných postupov v novo-
vznikajúcej subšpecializácii rádiológie 
– v intervenčnej rádiológii. To všetko ma 
tak očarilo, že som sa definitívne rozho-
dol pre ďalšiu špecializáciu v rádiológii 
a intervenčnej rádiológii.

Mám 
rád 
výzvy
V rámci intervenčnej rádiológie patrí 
medzi európsku špičku. Pritom 
pôvodne chcel robiť kardiológa. 
Všetko sa zmenilo, keď prvýkrát 
navštívil najväčší európsky rádiologic-
ký kongres a videl, aké možnosti 
ponúka najnovšia medicínska techni-
ka založená na počítačoch. Dnes na 
svojom pracovisku zaúča lekárov 
z celého sveta.

mudr. ivan vulev, phd., mpH, 
FCirse, riaditeľ CINRE Bratislava
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Čo všetko si môžeme predstaviť pod poj-
mami rádiológia a intervenčná rádioló-
gia? V čom sa líšia?

Rádiológia je jeden z troch pilierov mo-
dernej medicíny alebo medicíny západné-
ho typu. Tieto tri piliere tvoria základné 
odbory internej medicíny, chirurgie a rá-
diológie. Intervenčná rádiológia je kli-
nický odbor a subšpecializácia rádioló-

gie, ktorá sa zameriava na inovatívne lie-
čebné využitia rádiologických zobrazova-
cích metód v miniinvazívnej liečbe množ-
stva ochorení, s prístupom do tela len vpi-
chom cez kožu, redukciou krvných strát 
a komplikácií, skrátením času hospitali-
zácie a zavádzaním týchto nových liečeb-
ných postupov do praxe. V posledných de-
kádach je všeobecne vo svete intervenč-

ná rádiológia považovaná za najinovatív-
nejšiu medicínsku disciplínu vôbec. Jej 
potreba a prínos pre modernú medicínu 
sú veľmi dobre dokumentované neustá-
lym rastom a trvalým dopytom po inter-
venčných rádiológoch vo vyspelých kraji-
nách. Napríklad európska spoločnosť pre 
kardiovaskulárnu a intervenčnú rádioló-
giu (CIRSe) je dnes najväčšou subšpecia-
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Rádiológia

lizačnou medicínskou odbornou spoloč-
nosťou na svete.

Odbor prešiel v priebehu niekoľkých ro-
kov určite mnohými zmenami. Ktoré bo-
li podľa vás najvýraznejšie?

Rádiológia a intervenčná rádiológia pre-
chádzajú od 80. rokov veľmi búrlivým vý-
vojom ako klinické odbory, bez ktorých si 
dnes modernú medicínu nemožno pred-
staviť. Ich úroveň určuje kvalitu zdravot-
níckeho zariadenia, v optimálnom pro-
stredí prinášajú rýchle a presné diagnózy, 
navyše mnohé hneď aj miniinvazívne lie-
čia. Tie prístroje, materiály a techniky, kto-
ré používame, sa vyvíjajú doslova zo dňa 
na deň. To, samozrejme, kladie extrémne 
nároky na kvalitu a dynamiku vzdeláva-
nia. Je fajn, že sme tento celosvetový trend 
ako-tak v rámci našich možnosti zachyti-
li aj u nás. Podľa vzoru všetkých medicín-
sky vyspelejších krajín sa nám 
podarilo v nedávnej minulosti 
založiť samostatnú Spoločnosť 
kardiovaskulárnej a intervenč-
nej rádiológie na Slovensku 
(SKVIR), ktorá je pendantom 
už spomenutej CIRSe a je sta-
vovským a odborným zdru-
žením intervenčných rádioló-
gov u nás. Podarilo sa nám tiež 
spustiť program vzdelávania v intervenčnej 
rádiológii – Certifikovanej pracovnej čin-
nosti v intervenčnej rádiológii. Začali sme 
aj s kvalitatívnym hodnotením a certifiká-
ciou jednotlivých pracovísk intervenčnej rá-
diológie u nás.

Pred rokom ste vybudovali Centrum in-
tervenčnej neurorádiológie a endovasku-
lárnej liečby (CINRE). Aké diagnózy rie-
šite?

Vybudovali sme centrum, ktoré sa špecia-
lizuje na miniinvazívnu liečbu v intervenč-
nej rádiológii. Moderná medicína smeru-
je do multidisciplinárneho prostredia, kde 
sa stierajú tradičné medziodborové hranice 
a interdisciplinárna spolupráca je v záujme 
pacienta najvyššou prioritou. Toto je základ-
nou filozofiou našej nemocnice, ktorej mot-
to je od začiatku: „Neustály pokrok a ino-
vácie, najvyššia medicínska kvalita.“ Je pre 
nás veľkou motiváciou pokračovať v tom, čo 
a ako robíme, tento multidisciplinárny prí-
stup ušitý na mieru pacienta nám priniesol 
excelentné výsledky v hodnotení pacientov 
zo všetkých troch poisťovní. V hodnotení 
pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťov-
ne sme sa dokonca stali najlepším zdravot-
níckym zariadením u nás. Veľmi pozitívne 
však vnímam tiež fakt, že nás na mape sve-

ta rýchlo objavilo a docenilo aj medzinárod-
né medicínske prostredie, keď sme sa stali 
školiacim Centrom excelentnosti pre mno-
hé najnovšie liečebné postupy, na ktoré sa 
k nám chodia školiť špecialisti z celého sve-
ta a šírime tak dobré meno slovenskej me-
dicíny.

Výkony, ktoré realizujete, sú bežne do-
stupné? Dostane sa k nim každý pacient?

Najčastejšie sa intervenčná liečba 
uplatňuje pri neurologických, kardio-
logických a cievnych ochoreniach, ale 
nielen pri nich. Okrem špecializácie na 
mnohé unikátne intervenčné výkony, či 
už pri neurovaskulárnych alebo kardio-
vaskulárnych ochoreniach, vo všetkých 
troch programoch CINRe poskytuje aj 
nepretržitú urgentnú starostlivosť 24/7. 
Pacientov máme z celého Slovenska, refe-
rujú ich k nám z nemocníc, ambulancií, 

alebo sa hlásia sami prostredníctvom náš-
ho webu. Myslím, že dostupnosť je vzhľa-
dom na vysokú incidenciu týchto ocho-
rení a našu pridanú hodnotu stále dob-
rá, a sme naozaj z tohto hľadiska otvore-
ná nemocnica.

Aký je priebeh terapie? Ide o jednorazové 
stretnutie s pacientom alebo opakované?

Pacient musí mať perfektnú diagnostiku, 
ktorú si pred intervenčným výkonom do-
pĺňame zväčša sami a rozhoduje o straté-
gii i taktike samotnej liečby, zároveň nám 
slúži ako navigácia intervenčného výkonu. 
Väčšina intervenčných výkonov sú jedno-
razové záležitosti, zriedkavejšie sa niektoré 
komplikovanejšie nálezy riešia aj sekvenč-
ne, vo viacerých sedeniach. Napríklad, ak 
ide o intervenciu vyžadujúcu extrémnu kon-
trastovú alebo radiačnú záťaž, alebo rozsah 
povedzme vaskulárnej malformácie nedovo-
ľuje jej bezpečné vyradenie z obehu v jed-
nom sedení.

Pribúdajú pacienti?
áno, veď ľudí pribúda a populácia star-

ne. Okrem toho sa zlepšuje informova-
nosť populácie, zvyšuje sa kvalita a rých-
losť diagnostiky, ako aj naše intervenčné 
možnosti.

Aké prípady máte najčastejšie?
Keďže poskytujeme pod jednou strechou 

nonstop urgentný servis vo všetkých troch, 
kardio, neuro a angio programoch, domi-
nujú u nás práve akútne a život zachraňu-
júce výkony a intervencie. Aktívne a vý-
znamne tak prispievame k znižovaniu od-
vrátiteľných úmrtí u nás, ktoré nám dlho-
dobo vyčíta európska komisia. Či už ide 
o akútne koronárne syndrómy, ischemic-
ké alebo krvácavé cievne mozgové prího-
dy, alebo akútne vaskulárne príhody, ako 
sú aortové syndrómy, masívne pľúcne em-
bólie, akútne alebo kritické končatinové is-
chémie, dutinové krvácania atď.

Vo všeobecnosti sa hovorí, že je veľmi 
dôležitá komunikácia s pacientom. Máte 
na pracovisku k dispozícii napríklad kli-
nického psychológa? Alebo ste pre pa-
cientov psychológmi vy, lekári?

K pacientovi by sa mal snažiť psycholo-
gicky pristupovať každý zdravotnícky pra-
covník, vedieme k tomu celý náš personál. 
Komunikácia s pacientom vytvára prvý aj 
posledný dojem z nemocnice.

Stretávate sa aj s pacientmi, ktorí upred-
nostnia alternatívnu liečbu pred klasic-
kou medicínou?

Nie, nás väčšinou vyhľadávajú pacien-
ti, keď už ide o život. V oblasti alternatív-
nej medicíny ma pacienti asi neregistru-
jú ako odborníka.

Čo by ste si želali, aby sa v rámci vášho 
odboru dostalo na Slovensko?

Väčší záujem o intervenčnú rádiológiu 
v liečbe onkologických ochorení, v tom na 
Slovensku zaostávame.

Ako je na tom rádiológia na Slovensku? 
Máme nejaké rezervy?

Rádiológia a intervenčná rádiológia ma-
jú rezervy v profilácii ako klinické odbory. 
U nás sú stále vnímané ako akýsi servis 
k ostatným odborom, no vo vyspelom sve-
te to tak už dávno nie je. Chce to hlavne 
zmeny v pregraduálnom a hlavne v post-
graduálnom vzdelávaní, nič však vymýš-
ľať netreba, stačí sa len inšpirovať.

Ak je to možné vôbec porovnávať, ktorá 
krajina alebo pracovisko je v rádiológii 
najďalej?

Pomerne jednoducho, stačí porovnať 
niektoré kvantitatívne a kvalitatívne uka-
zovatele. Všeobecne však, a nielen v rádio-
lógii, platí, že nasýtená dostupnosť prináša 
konkurenciu a konkurencia prináša kvali-
tu. Hra na monopoly, ku ktorej máme mož-

komunikácia  
s pacientom robí prvý,  

aj posledný dojem  
z nemocnice.
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no z nedávnej histórie u nás akosi sklony, 
má presne opačný zmysel a dosah.

Medicína neuveriteľne rýchlo napreduje. 
V čom môže ísť ďalej rádiológia?

Rádiológia a intervenčná rádiológia sú 
prepojené doslova „pupočnou šnúrou“ 
s najnovšími počítačovými technológia-
mi, ktoré sa v medicínskom zobrazova-
ní uplatňujú enormne. Zároveň je inter-
venčná rádiológia rovnako úzko spoje-
ná s najnovším materiálovo-technologic-
kým vývojom. Ako som už spomínal, obe 
oblasti sa vyvíjajú doslova raketovo, pre-
to nemám ani najmenšie obavy o budú-
ce napredovanie rádiológie a intervenč-
nej medicíny.

Aký priestor vidíte pre programy, ktoré 
by vyhodnocovali snímky MRI, CT alebo 
RTG?

Veľký! Čo nevidieť budeme svedkami 
širokého využitia takýchto programov, 
pracujúcich aj s umelou inteligenciou, kto-
ré výrazne zmenia prácu diagnostických 

rádiológov, odstránia napríklad interob-
servačnú variabilitu v nálezoch a prinesú 
množstvo ďalších pozitív. Na druhej stra-
ne bude to zmena, na ktorú budú musieť 
rádiológovia, podľa mňa, odpovedať ove-
ľa väčšou špecializáciou. Bude to prechod 
od kvantity k detailu. Nebude ich asi tre-
ba menej, len na kontrolovanie softvéru 
a počítačov budú musieť byť rôzne a hlb-
šie špecializovaní. Uvidíme v blízkej bu-
dúcnosti.

Majú medici záujem o tento odbor?
Nemôžem povedať, že by u nás ten záu-

jem nejako špeciálne rástol. Pokiaľ viem, 
skôr klesá záujem o medicínu všeobecne. 
Za hranicami je napríklad o intervenčnú 
rádiológiu veľmi veľký záujem, napriek to-
mu je ich všade ešte nedostatok.

Ak by ste neboli nikým a ničím obme-
dzovaný, čo by ste chceli? Máte nejaký 
profesionálny sen?

Ja si svoje sny, a nielen profesionálne, 
snažím napĺňať každý deň.

Máte nejaký bizarný zážitok zo svojej 
praxe?

Ale áno, napadá mi napríklad príbeh 
mladého dievčaťa, ktorému ešte mlad-
ší príbuzný vrazil do hlavy nejaké ná-
radie určené do krbu – bola to taká ihli-
ca. Následne som jej akútne embolizoval 
traumatickú mozgovú aneuryzmu.

Aký je váš „naj“ prípad, na ktorý najrad-
šej spomínate?

Narýchlo mi prišiel na um utešený 
príbeh dvoch veľmi milých a veselých 
sestier s vrodenými mozgovými aneury-
zmami, ktoré chceli byť operované naraz, 
lebo verili, že vtedy to dopadne u oboch 
dobre. Mali v rodine úmrtia na ruptú-
ry intrakraniálnych aneuryziem, ale bo-
li neskutočne pozitívne. Operoval som 
ich s dvoma tímami paralelne v dvoch 
sálach. Nakoniec všetko dopadlo dobre 
a k ich spokojnosti.

Ako sa zbavujete pracovnej záťaže, ako 
relaxujete?

Voľného času je veľmi málo, najčastej-
šie ho trávim v kruhu rodiny a priateľov.

 Jana Andelová
 Foto: Pavol Funtál

V posledných dekádach je intervenčná rádiológia považovaná  
za najinovatívnejšiu medicínsku disciplínu.
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